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Hétfő – délelőtt megérkeztek a tábor lakói, iskolánk dolgozói felállították 

a sátrakat. Megbeszélést tartottunk a táborozókkal, ismertettük a 

programot, megalkottuk a szabályokat. Rekkenő hőség várt bennünket, 

ennek ellenére a tornateremben megtartottuk az első testképző órát. A 

délután folyamán néptánc és mazsorett foglalkozás is volt. Majd este egy-

egy produkcióval bemutatkoztak a sátrak lakói.  

 

 

Kedd – Ez a nap a pihenés jegyében telt. Reggel már elutaztunk 

Jászboldogházára, ahol egész nap strandoltunk. A kánikulában ez volt a 

legkellemesebb program. Persze este ismét előkerültek a tánccipők, a 

mazsorett botok, és lelkesen készültünk a pénteki bemutatóra. Vacsorára 

az Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület tagjai krumplis buktával kedveskedtek 

nekünk, majd együtt énekeltünk népdalokat.  

 
Szerda – Délelőtt ismét testképző órával kezdődött a napunk, majd a 

mazsorettes lányok tanulhattak újabb forgatásokat, gördítéseket. Délután a 

Pátria Alapfokú Művészeti Iskola 

néptánctanára látogatott el 

hozzánk, hogy néptánc „tudásunkat” fejleszthessük.  
 

Csütörtök – Ismét a pihenés jegyében telt, a napot 

Jászboldogházán töltöttük. Voltak, akik 

ide is magukkal hozták mazsorett botjukat, 

és a hűvösben gyakorlással múlatták az 

időt. Este néptáncos produkciónkat 

gyakoroltuk a másnapi bemutatóra. Voltak 

olyan párok, akik még fél 11-kor is 

táncoltak, mások a sátorból hallgatták, figyelték kitartó társaikat.  

 

Péntek – Az utolsó nap reggelén elkezdtük a 

csomagolást, majd főpróbát rendeztünk. Ebéd 

után még pakoltunk, majd megérkeztek a 

szülők. Izgatottan vártuk a kezdést. Bemutattuk, 

hogyan zajlik egy testképző órán a járásgyakorlat, majd a 

mazsorett produkció következett. Pihenésképpen népdalokat 

énekeltünk, ezután egy lakodalmas menetet láthattak nézőink.   
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